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Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství České republiky
a vydání osvědčení o státním občanství České republiky
podle § 43 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky) s uvedením, že jsem občanem/občankou ČR

1) Žadatel/ka*:
Jméno/jména: …………………………………............ Příjmení: .........................................................................................
Rodné příjmení: ……………………………............................................................................................................................
Datum, místo a okres (stát) narození: ......................................................................................................................................
Bydliště (současné): .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Nynější cizí státní občanství (pokud je máte): .........................................................................................................................
Datum nabytí cizího státního občanství (den, měsíc, rok): ......................................................................................................
Způsob nabytí:

na vlastní žádost
v souvislosti s uzavřením manželství
narozením
jiným způsobem (jakým) .............................................................................................................

Rodinný stav: ...........................................................................................................................................................................
Poslední trvalé bydliště v ČR: .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Všechna předcházející bydliště na území ČR: .........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Účel vydaného osvědčení: .......................................................................................................................................................
Doba platnosti posledního cestovního pasu ČR: .....................................................................................................................
Datum odchodu z ČR: ..............................................................................................................................................................

2) Manžel/ka*:
Jméno/jména: ............................................................... Příjmení: .........................................................................................
Rodné příjmení: .......................................................................................................................................................................
Datum a místo narození: ..........................................................................................................................................................
Jeho/její * státní občanství v době uzavření manželství: .........................................................................................................
Jeho/její * nynější státní občanství: .........................................................................................................................................
Datum a místo uzavření manželství: ........................................................................................................................................
Jeho/její poslední trvalé bydliště v ČR: ...................................................................................................................................

PROHLÁŠENÍ O RODIČÍCH
Prohlašuji tyto údaje o svých rodičích:

OTEC
Jméno: ………………….........................………… Příjmení: …………….......………………………….….....
Rodné příjmení: …………………………………………………….............................……………..…………..
Datum a místo jeho narození: …………………………………………………………...............................…….
Jeho státní občanství v době Vašeho narození*: …………………….............................…………………..……
Jeho poslední bydliště v ČR (Československu): ………………………………………..............................…….

MATKA
Jméno: ………………………….....................…… Příjmení: …………………………...........………..……….
Rodné příjmení: …………………………………………………………………………..……..............................
Datum a místo jejího narození: ……………………………………………………………..…..............................
Její státní občanství v době Vašeho narození*: ………………………………………………................................
Její poslední bydliště v ČR (Československu): ……………………………………………..…..............................
Poučení:
Beru na vědomí, že toto prohlášení je důkazním prostředkem ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Podle § 63 odst. 1 písm. c) bodu 3 a 4 zákona č 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky), se přestupku dopustí fyzická osoba tím, že uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který
může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, aby jako žadatel o vydání osvědčení nebo jako zákonný zástupce
nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě získala toto osvědčení pro sebe nebo pro dítě.
Za spáchání tohoto přestupku může být správním orgánem uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

V Mnichově dne: ………………………………… Podpis prohlašovatele: ...........................................................
V Mnichově dne: ………………………………… Podpis zákonného zástupce/opatrovníka: ...............................
(u prohlašovatele ve věku 15-18 let)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyplní úřad:
Totožnost prohlašovatele ověřena dle OP/CP č., vystaveného kde, kdy, platnost:
..................................................................................................................................................................................
Totožnost zákonného zástupce/opatrovníka ověřena dle CP/OP č., vystaveného kde, kdy, platnost:
..................................................................................................................................................................................

Pravost podpisu a totožnost ověřil/-a:.......................................................................................................................
*pokud měli Vaši rodiče více státních občanství, uveďte všechna jejich státní občanství.
Poučení: formulář prosím vyplňte kompletně, na otázky, které se Vás netýkají, odpovídejte nemám, nenabyl, neodešel,
nenarozen, nevím, údaj nemám k dispozici, apod.

